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Extra utdelning från Framtidsbanken
Lagom till jul får Falkenbergs museum en julklapp som kommer att skapa
upptäckarlust och nyfikenhet hos kommunens alla skolbarn, från åk 0 till och
med gymnasiet. Med ett bidrag på 500 000 kr blir det möjligt att genomföra
skapandet av en upplevelserik tidsmaskin i torkrian vid museet.
Byggnaden där museet huserar idag byggdes 1865, samma år som Falkenbergs
Sparbank grundades. Torkrian, som är belägen direkt i anslutning till museet, är
en av få bevarade byggnader av sitt slag i Sverige. - Idén att skapa en tidsmaskin
i rian kom till i samband med pågående arbete med nya basutställningar för skolan Stadens nyckel. Där kommer tidsmaskinen att ingå som en engagerande och
tankeväckande del av en större helhet, säger Christina Taube på Falkenbergs
museum. Museet besöks av tusentals elever varje år men anlitas också av företag
och föreningar för olika aktiviteter.
- Det känns fantastiskt roligt att banken på detta sätt kan bidra till att förverkliga
denna idé och därigenom ge kommunens skolbarn en lärmiljö som är eftertraktad
av både skola och näringsliv, säger Göran Bengtsson bankens VD.
Totalt har sedan starten 2013 över 17 miljoner av bankens överskott fördelats till
84 olika projekt. Projekt som verkat för positiv utveckling i det område där bankens
kunder verkar och bor.
Att på detta sätt ge tillbaka till bygden är en del av själva sparbanksidén. Som lokal
sparbank är vi helt beroende av den lokala utvecklingen och därför lägger vi vår kraft
här – lokalt.
För mer information
Vid ev. frågor kan ni kontakta Göran Bengtsson, Falkenbergs Sparbank tel. 0346-550 85 alt. 072545 50 85 eller Christina Taube, Falkenbergs museum tel. 0346-88 61 27.
Fakta om Framtidsbanken
Genom Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank vill vi ge stimulans för att skapa tillväxt, livskvalitet, bra
utbildning och fler arbetstillfällen. Medel kan utgå till organisationer, föreningar, företag och
privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i
bankens verksamhetsområde.
Tidigare i år har Framtidsbanken delat ut bidrag till bl a Sjöräddningssällskapet för en ny räddningsbåt
samt Falkenbergs IK som fick pengar till friidrottsutrustning. Dessutom har ett stort antal
fiberföreningar beviljats medel till fiberanslutning på landsbygden. På vår hemsida,
www.falkenbergssparbank.se, finns information om samtliga bidragsmottagare.

